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Bodø og Omegns Turistforening

SOMMER/HØST  2018
TURPROGRAM
TURUNGEN

Barnas Turlag Bodø

Hva er BARNAS TURLAG? 
Barnas Turlag er en turgruppe for barn fra 0 til 12 år og deres turfølge. 
Vi legger opp til varierte turer året rundt, og håper mange små og store 
har lyst til å bli med oss! Du trenger ikke mye turerfaring for å delta, 
bare klær etter vær og litt mat og drikke. På overnattingsturer kreves 
det selvfølgelig litt mer, men da kan du gjerne ringe kontaktpersonen 
for den enkelte turen hvis det er noe du lurer på. Turene blir gjennom-
ført (nesten) uansett vær, og foreldre er selv ansvarlige for egne barn 
på tur, selv om alle passer litt på hverandre.

Bodø og Omegns Turistforening (BOT) er en del av paraplyorganisa-
sjonen Den Norske Turistforening (DNT) hvor Barnas Turlag er en av 
flere turgrupper. Medlemskapet for barn koster 125 kr pr år, og dersom 
hele familien har lyst til å bli medlemmer kan vi anbefale å bli familie-
medlem. Det koster 1215 kr pr år, og gjelder to voksne og alle ungene 
i familien (helt til de er 26 år faktisk!), så lenge de har samme adresse. 
Er du medlem får du selvfølgelig en rekke fordeler, som for eksempel 
at barn overnatter gratis på alle BOTs hytter, du får turprogram tilsendt 
i posten to ganger i året, fortrinnsrett på turer og arrangementer med 
begrensede plasser, og rabatter på en del butikker i Bodø. Er du ikke 
medlem er du likevel hjertelig velkommen på alle våre turer og aktivi-
teter! For info om BOT, Barnas Turlag og for å evt melde deg inn, kan 
du se på bot.no. 

Barnas Turlag Bodø på Facebook 
For å nå raskt ut til mange bruker vi Facebooksiden vår en del. 

Der minner vi om turer, gir beskjeder om endringer og poster koselige 
bilder innimellom. Søk gjerne opp Barnas Turlag Bodø og følg oss der for 
å være oppdatert! Barnas Turlag i Gildeskål og Meløy har egne Facebook-
sider, og dere er selvfølgelig velkommen også på deres turer. 

Lag TURMAT med

Hjemmelagd energibombe 
DETTE TRENGER DU:
- 250 g smør
- 150 g hvetemel
- 150 g sukker
- 3 dl fløte
- 3 ss sirup
- 150 g salte peanøtter
- 150 g sjokolade til toppen

SLIK GJØR DU:
1.  Bruk 100 g romtemperert smør og bland det sammen med 150 g 

hvetemel og 50 g sukker til du får en godt blandet, jevn og fin deig. 
Denne trykker du ut i en bakepapirkledd langpanne på ca 20x30 
cm og steker det midt i ovnen (180 grader) i 15-20 min. Sett til 
avkjøling. 

2.  Smelt 150 g smør i en tykkbunnet kjele, og tilsett 3 dl fløte, 100 g 
sukker og 3 ss sirup, og la det koke til det har blitt tykk karamell,  
ca 20-30 min. Avkjøl noen minutter.

3.  Strø peanøttene over den avkjølte bunnen du lagde først, og hell 
karamellen over før du setter det hele i kjøleskapet og lar det stå til 
karamellen har blitt fast. 

4.  Smelt sjokolade i vannbad eller mikrobølgeovnen, og fordel 
sjokoladen over karamellen slik at det blir et sjokoladelokk. 

5.  Når den er stiv kan du skjære i passe biter som du putter i en boks 
og pakker i sekken

  

LYKKE TIL, OG GOD TUR!

På tur trenger man av og til litt ekstra påfyll av energi når 
 beina blir trette og man har gått langt, og da kan en hjemme-
lagd energibombe være perfekt! Denne er både søt og salt, litt 
sprø og litt seig, og fantastisk god. Og den smaker ekstra godt 
når man har lagd den sammen før turen!    
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Det gis ut eget barneturprogram for Gildeskål, Meløy og Saltdal 
som alle bodøværinger også kan plukke turer fra. Se bot.no

NB: programmet utarbeides såpass lenge før slik at vi ber deg 
sjekke om det forekommer endringer via www.bot.no og/eller 

Facebook-gruppa vår noen dager før den aktuelle turen. 

Bli familiemedlem i DNT!
Det betyr en pris og en faktura – for hele familien.
 
Til dere som er medlem allerede:
Gå inn på www.dnt.no/minside og oppgrader til familiemedlemskap. 
Da kan dere også legge til så mange familiemedlemmer som dere  ønsker, 
uten at det blir dyrere.
 
Til nye medlemmer:
Gå inn på dnt.no/medlem og meld inn hele familien.
Da får dere medlemskort for 2018 til hele familien i posten.
 
Pris og nyttig info:
- Familiemedlemskap i BOT koster kr 1215,- for hele familien.
- Tilbudet gjelder husstandens barn og inntil to voksne over 26 år
- Familien må ha samme adresse
- Alle får hvert sitt medlemskort
- Barna får tilsendt en velkomsthilsen

Barnas Turlag er til for deg! Ta gjerne kontakt med oss:
Evy Sundsfjord  911 67 027 evy.sundsfjord@gmail.com
Gudrun Mjaaland  911 04 171 gmjaaland@gmail.com
Ida Johanne Nova  940 50 045 ida.nova@hotmail.com
Ragnhild Olsen  975 84 922 ragnhild.april@gmail.com
Elianne Einarsen  952 87 577 ellie.einarsen@gmail.com
Moira Hutchinson  472 92 324 moiraylva@hotmail.com
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9.-10. juni: Telttur til Landego
På Landego finner du alt fra kritthvite strender med klart vann, til 
mørke granskoger og luftige topper. Vi pakker telt og sovepose og 
legger turen til Sandvika, ei flott sandstrand hvor vi skal grille, 
leke, bygge sandslott, prøve fiskelykken eller kanskje noen vil teste 
badetemperaturen? Det er mulig å reise hjem lørdags ettermiddag 
hvis du ikke vil overnatte, men det er 4-5 km å gå hver vei, så det er 
lurt å ta med sykkel. Kontaktpersoner: Ragnhild 975 84 922 og 
Gudrun 911 04 171.

Søndag 12. august: Topptur til Skånlandsfjellet (572 moh)
På grensen mellom Gildeskål og Bodø finner vi Skånlandsfjellet, og i år 
inngår det som en del av Ti på topp. Vi møtes på parkeringsplassen ved 
Rv 17 (150 meter på Bodøsiden av kommunegrensa mot Gildeskål)  
kl. 11.00.  Herfra går vi i jevn stigning opp mot toppen, og vi kommer 
til å ta gode pauser underveis. Husk godt med mat og drikke, og klær 
etter vær. Kontaktpersoner: Evy 911 67 027 og Gudrun 911 04 171.

Torsdag 23. august: Ettermiddagstur til Storliryggen
Mange barnefamilier er også ivrige deltagere i Ti på topp, og i etter-
middag tar vi turen til Storliryggen, et nytt sentrumsnært turmål som 
vi gleder oss til å se nærmere på! Der oppe er det laget både «møte-
sirkel» og utsiktspunkt, så ta gjerne med litt mat og drikke vi kan kose 
oss med på toppen. Vi møtes på parkeringsplassen i Maskinisten  
kl. 17.00, og går i samlet tropp både fram og tilbake. 
Kontaktperson: John Tore Pedersen 913 05 487 og en til.

Søndag 2. september: Kom deg ut-dagen ved Tussvatnet
Det er nasjonal turdag og jubileumsår i DNT, og når vi i tillegg er så 
heldige å ha fått overta gården på Tussvatnet inviterer vi til aktivitets-
dag og mye moro på tunet! Badetemperaturen i vannet er god, vi fyrer 
bål, du kan teste ut hengekøyer og SUP (stand up-padling). Program-
met er ikke spikret enda, men vi lover en flott dag for små og store! 
Kontaktperson: Marie 971 62 826.

15.-16. september: Camp Storjordstua
Inspirert av NRKs nylig sendte tur-serie ønsker vi velkommen til 
Barnas Turlags egen FAMILIEEKSPEDISJON! Vi deler oss inn i ulike 
lag, som konkurrerer om å lokalisere ulike steder på kart, samt løse 
ulike oppgaver med tur-tema raskest mulig. Vi overnatter i telt, med 
mulighet for å trekke inn i Storjordstua ved behov. Storjordstua ligger 
like ved E6, og er dermed lett tilgjengelig i forhold til bæring av utstyr 
og tilgang med barnevogn. Påmelding på bot.no. 
Kontaktpersoner: Ragnhild 975 84 922 og Elianne 952 87 577

Søndag 16. september: 
Bamsetur til Soløyvatnet 
Ta med favorittbamsen din 
på høsttur! Vi går fra Breivad 
klokka 12.00 og samles på 
bålplassen på stranda ved 
Soløyvatnet. Der lager vi bål, 
griller pølser og finner på mye 
gøy for både bamser og barn. 
Kontaktpersoner: Moira 
Strand Hutchinson 472 92 324 
og Espen Sanden 481 17 887.

Onsdag 26. september: 
Ettermiddagstur til 
Hemmeligstranda
På nordsida av byen ligger 
en nydelig liten strand som 
bærer flere navn, deriblant er 
Hemmeligstranda. Stranda 

ligger langs veien mot Kjerringøy, i den krappe svingen mellom Løp 
og Ausvika. Herfra følger vi stien rett ned på den lille stranda, hvor vi 
fyrer bål, leker og koser oss sammen ute. Ta gjerne med deg bålmat, 
så spiser vi middag/kveldsmat sammen på stranda. Kontaktperson: 
Ragnhild 975 84 922 og Marie 971 62 826.

6.-7. oktober: Høsttur til Beiarstua
Høstmørket har kommet, og vi inviterer til koselig hyttetur med  
stearinlys, kortspill og badstue. Og kanskje et høstbad i badekulpen 
ved hytta for de barskeste? Fokus for helga er kos, utforsking av  
nærområdet og å bli kjent med andre turglade familier. 
Kontaktpersoner: Elianne 952 87 577 og Marie 971 62 826.

Søndag 4. november: Båltur til Svartnes
Vi møtes ved starten av Mjåvasslivegen (kjør Soløyvannsveien mot 
Bestemorenga) kl 11.00. Herfra går turen på vei og sti ned til Soløy-
vannet, hvor vi finner oss en fin bålplass. Det kan fort bli mørkt før vi 
kommer oss hjem, så husk lykt. Kontaktpersoner: Gudrun 911 04 171 
og Evy 911 67 027.

Barnas Turlag 
Sommer- og høst 2018
Lørdag 5. mai: Strandryddedag på Gjælentunet
Vi tar oppfordringen med å rydde en strand for søppel og plast, og tar 
for oss fjærene ved Gjælentunet! Vi møtes på parkeringen ved veien 
opp til Gjælentunet lørdag kl. 11.00, og håper så mange som mulig 
vil være med å bidra til å rydde opp i naturen! Vi fyrer bål og spiser 
sammen når vi blir sultne, så pakk gjerne bålmat. 
Kontaktpersoner: Gudrun 911 04 171 og Evy 911 67 027.

Tirsdag 15. mai: Tur til Bratten (137 moh)
Bli med på bynær kvelds-topptur til Bratten! I år er Bratten igjen 
med som en del av Ti på Topp; her har du mulighet til å starte årets 
topptur-sanking med Barnas Turlag. Vi møtes på stranda i Kvalvika kl. 
17, og går derfra opp mot Bestefarvarden på Bratten. Ta gjerne med 
middagen/kveldsmaten, så raster vi på toppen. Velkommen! 
Kontaktperson: Ragnhild 975 84 922 og en til

26.-27. mai: Telttur med fuglekikking på Kjerringøy
I samarbeid med Ramsalten Våtmarkssenter skal vi på fuglekikking 
på Fjære på Kjerringøy! Vi får med oss en naturveileder fra senteret, 
og de stiller med opplegg, kikkerter, teleskop, fuglebøker og ellers alt 
vi trenger for å se fuglene på nært hold. Du kan enten overnatte i telt 
sammen med oss fra lørdag-søndag, eller du kan komme på dagstur på 
søndag og bare være med på fuglekikkingen. Mer info og påmelding 
finner du på bot.no. Kontaktpersoner: Marie 971 62 826 og 
Evy 911 67 027.

Torsdag 31. mai: Turorientering
Turorientering er morsomt for både store og små, så bli med ut for å 
teste det! Vi går en runde i Bodømarka og finner noen poster, så bli 
gjerne med hvis du har lyst til å prøve eller hvis du allerede er i gang 
og vil ha selskap når du skal finne dine poster! Vi møtes klokka 17.00 
på parkeringsplassen på ved Turisthytta på Rønvikfjellet. 
Kontaktperson: Moira Strand Hutchinson 472 92 324.

Søndag 3. juni: 7-toppstur
BOT inviterer til tidenes TURFEST i Bodø-
marka, for barn i alle aldre! Ta med tanter og 
onkler, naboen og bestemor, og bli med på 
årets mest sosiale søndagstur! Kommer du forbi 
Bestemorstua vil det stå representanter fra Barnas Turlag der, 
så da kan du få med deg et turprogram hvis du vil!

Foto: Marie Stabell Pettersen

HYTTENE VÅRE 
Bodø og Omegns Turistforening har mange hytter som du og familien kan 
låne. Hyttene er utstyrt med gass eller strøm  til koking, ved til oppvarming, 
samt kjøkkenutstyr og sengetøy. Det eneste du behøver ha med er lakenpose 
eller sovepose og mat. Her er noen av de nærmeste hyttene som er svært  
familievennlige. Alle hyttene, mer informasjon og kart finner du på vår 
hjemmeside www.bot.no.

Beiarstua
På en furumo på Tverrånes i Beiarn 
finner du Beiarstua. Hytta  ligger fint 
til like ved Tverråga og Beiar elva og 
er et godt utgangspunkt for dags-
turer i området eller  lengre turer 
inn på fjellet. Med vedfyrt badstue 
og bilvei helt fram er  hytta velegnet 

for helgeturer, særlig for barne familier. Her kan man la barna fiske i 
elva og avrunde dagen med fisk (eller pølse) grillet på bål.

Gjælentunet
Gjælentunet er Bodø og Omegns 
Turist forenings nærmeste tilbud til 
Bodøs befolkning. Anlegget består 
av fire hytter, noen uthus, naust og 
to båter og har landets lavest belig-
gende turist foreningshytte, Egnar  bua, 
to  meter over flomålet. Gjælentunet 
 egner seg meget godt for skoleklasser, 
barnehager og grupper, og er tilret-

telagt med undervisningsmateriell. Enga og stranda ved Egnarbua er et 
yndet mål også for dagsturer.

Lønsstua
Lønsstua er selve innfallsporten til 
fjelleventyret på Saltfjellet og ei 
populær hytte blant alle typer bru-
kere. For noen er den innfallsport 
til turisthyttene inne på Saltfjel-
let eller over mot Sulitjelma. For 
andre er hytta helgeturmål med 
dagsturer i nærområdet. Hoved-

hytta er Bodø og Omegns Turistforenings største. Den sto ferdig i 1985, 
og har blitt populær å bruke også for barnehager, skoleklasser og andre 
grupper. Stor bruk gjorde at foreningen senere har bygd ei hytte til, 
Annekset, som sto ferdig våren 1999.
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